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Előfizetési á rak : 

Helyben: egész évre 4 K Vidéken: egész évre 6 K 
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Ejy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajd' Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. sxám 

(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenfélt 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Sebesültek Iieatesen. 
Trónörökösünk a csatatéren. 

Német előnyomulás Oroszországban. 
Az elmúlt napok szenzációja a 

szerb hadsereg egyes csapataink a 

Ízerémségbe való betörése. Nagy ese 
lénye elleneben az, hogy Lemberg-
Dél a mi visszavonult csapataink 
támadása folytán uj ütközet kez-
dődött. 

A szerbek betörése és a lem-
tiergi ütközet között szinte lehetet-
len az összefüggést meg nem ta-
a/ni. Az oroszok, akik a kiürített 
¿mberget megszállották, nem te-
rintették magukat győzteseknek, el-
enben tapasztalták, hogy óriási tul-
¡rejük dacára sem tudnak elérni 
lemmi komolyabb eredményt. Azt 
)edig föltétlenül látták, hogy sere-
geink ujabb és ujabb folytonos meg-
erősítése még a galíciai téreken 
döntő csapást mér rájuk. Ezért volt 
és ezért van szüksége az orosz had-
vezetőségnek a megismételt szerb 
támadásokra. Hadvezetóségünkben 
akarnak komoly zavarokat előidézni. 

Talán mondani is fölösleges, 
hogy azok a lelkiismeretlen emberek, 
akik szakadatlan rossz hirek gyár-
tásában hősködnek és rettenhetetlen 
szemérmetlenséggel terjesztik a két-
ségbeesés bacillusait most elemük-
ben vannak. Ujabb bázisa van rom-
toló, kedély és hangulat romboló, 
hadjáratuknak és többi embertár-
saikat, akiknek megvan a bizalma 
hadvezetóségünkben és megvan hite, 
reménye a győzelemre most bizo-
nyos kéjes kárörömmel üldözik és 
dühösitik. 

Ezek az emberek az igazi ellen-
egeink. Ezek ellen az emberek ellen 
í társadalomnak kell összegtogni 

megvetéssel kell őket legyűrni, 
e»némitani. 

Nyugalom és türelem: ez a két 

az itthonmaradottak hadipa-

omilyen sziik szavakban adja tud-
tunkra legnagyobb győzelmeinket. 
A mi vezérkari főnök helyettesünk, 
épen olyan lelkiismeretesen végzi 
kötelességét, mint német kollégája, 
Stein tábornok. A két szövetséges 
hadsereg vezetősége nem hazudik, 
mert nincsen oka a hazugságra. 
Háború van és azt tudni és érezni 
kell mindenkinek, hogy itt eshető-
ségek vannak: ott van a németek 
meauxi esete, akik bár foglyokat 
ejtettek, francia ágyukat zsákmá-
nyoltak, mégis kénytelenek voltak 
visszavonulni, És a német hadve-
zetőség ezt a visszavonulási hirt is 
nyomban közétette. Pedig minden 
mód adva volt, hogy elhallgassa s 
csak a zsákmányról tegyen jelentést. 

Ezt nem tudják megérteni a mi 
kétségbeesés-bacillus tenyésztőink, 
ök szentül meggyőződtek arról, 
hogy csak azok a harctéri hirek az 
igazak, amelyeket a kis ujjukból 
szoptak és amelyek alkalmasak a 

nyugtalanitására, mert közönség 

nekik még az is gyanús, ha egy-egy 
nagy ütközet két hétig eltart és a 
harctérről annyi jelentés érkezik, 
hogy: az ütközet folyik, csapataink 
lépésről-lépésre haladnak előre . . . 
Nekik minden kellene azonnal és 
már azt szeretnék, ha a hadvezető-
ség francia mintára meg nem tör-
tént győzelmekről adna hirt. 

Legyünk fölvértezve hadsere-
regünk győzelmébe vetett erős hit-
tel minden lelkiismeretlen ember 
otrombaságaivai szemben. Legyünk 
türelmesek és hidegvérüek. Mi 
győzni fogunk, mert olyan hadse-
regünk van. amely tud győzni, amely 
bár visszavonult a túlerővel szem-
ben és két és fél nap múlva mégis 
ó támad, amire eddig nem muta-
tott példát a világtörténelem. Nagy 
napokat élünk, minden pillanat tör-
ténelmi jelentőségű és ezekben a 
napokban nekünk méltóknak kell 
lennünk a nagy napokhoz, hós had-
seregünkhöz! 

szó 
ra°csa. A mi hadvezetóségünk, ezt 
bélelten tapasztaltuk, épen olyan 

Pontossággal és lelkiismeretességgel 
11 a l ,aa kedvezőtlen híreket is, mint 

trónörökös a csatatéren. 
Bpest. szept. 11. Az elmúlt éjjel jelentik a főhadiszállásról, hogy a 

tegnapi harc folyamán Frigyes királyi herceg a hadsereg főparancsnoka 
a vezérkar főnökével, Conrád báró gyalogsági tábornokkal továbbá Ká-
roly Ferenc József kir. herceg trónörökös is a csataréren időzött. A tő-
városi lapok haditudósilóit az elmúlt esle riadó hivla össze amely al-
kalommal hivatalosan felhatalmazták a hadisajtó* zálíás tagjait annak 
közlésére, hogy támadásunk kedvező kilátással folyik. A haditudósítók 
jelentése szerint az ilju trónörökös tegnap átesett a tűzkeresztségen, 
jelenlétével nagyszerű érzéseket öntött támadó csapatainkba. (Miniszter-
elnökség sajtóosztályától.) 

A németek bevonultak Troyesba. 
Berlin, szept. 11. A Wossiche Zeilung kapja Rotterdamból a hírt, 

hogy a német lovasság már bevonult a Szajna melletl fekvő Troyes 
városába. (Miniszterelnökség sajtóosztálya) 
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A f ő h a d i s z á l l á s r ó l * 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya.) Budapest, szept. 11. A főhadiszál-

lásról jelentik. Lenibergnél a csata tovább folvik. A támadasunk lassan-
ként tért hódit. A délkeleti hadszintérról ideérkező hirek arra mutatnak, 
hogy mialatt a Drinán átkeltünk, a szerb hadsereg egyes részei betör-
tek, ahol a támadás elhárítása megindult. Höfer vezérőrnagy, a vezerkar 
tőnökének helyettese. 

A szerb betörés. 
A Budapesti Tudósító illetekes helyről nyert felhatalmazás alapján 

a következőket közli: Az ország déli határán pár napja megkezdődött 
csatározások még nem értek végeL Egyes szerb csapatok több ponton 
átlépték a határt, ami természetszerűleg nyugtalanságot okozott az illető 
határszéli vidékek lakossága körében. A hadműveletek mmai stádiumá-
ban semmiféle részletes tudósítás nem adható, hangsúlyozandó azonban, 
hogy ez akciónak nagy jelentősége nincs és aggodalomra semmi ok. 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

A német előnyomulás Oroszországban. 
Berlin szept. 11. Nagy vezérkar éjjeli közlése: A német tónörökös 

hadseregével a Verduntól délnyugatra fekvő megerősített ellenséges had-
állást elfoglalta. A hadsereg egyes részei megtámadták a Verduntól délre 
eső záróerődöket, melyeket tegnap óta nehéz tüzérség ágyúz. — Hiden-
burg tábornok a keleti hadsereggel megverte az orosz hadseregnek még 
a Poroszország területén tartózkodó balszárnyát és ezzel utat nyitott 
csapatai részére Az ellenséges fe! ta a harcot és teljesen visszavonu-
lásban van. A keleti hadsereg éss ^kkeleti irányban nyomon üldözi az 
ellenséget. Stein fóhadiszállásmester. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

A finnek veresége. 
Berlin. A Wolf ügynökség jelenti, hogy a nagy vezérkar közlése 

szerint a 22. finnországi hadtest kísérletet teft arra, hogy Lvck felől 
beavatkozzék a kelet poroszországi harcokba, de Lyck mellett vereseget 
szenvedett. (Min. sajtóosztály.) 

Arras megszállása. 
Táviroda cenzúrázva. Bpest. szept. 12. d. u. 3 óra. Londonból táv-

iratozzák : Times tudósítása szerint németek megszállották a Calais de-
partmentben lévő Arras városát. 

Az áruló Diinitriew. 
A Reichspostnak jelentik Szófiából: Dimitriew Ratko volt bolgár 

szentpétervári nagykövetet, ki az orosz hadseregbe belépett és ezért a 
bolgár kormány árulónak nyilvánította Sebastopolban a tiszti kaszinó-
ban összeszólaíkozás közben egy magasrangu orosz tiszt betolakodott-
nak bélyegezte. Dimitriew kardot rántott, azonban lefegyverezték s az 
orosz tisztikarból kizárták. Bulgáriában ez a hir nagy megelégedést kel-
tett. (Táviroda.) 

Csingtaii ostrom elölt. 
Rómából jelenlik a Magyar Távirati Irodának, hogy a japánok Lun-

kovnál csapatokat szállítottak partra. Csingtau ostromára készülnek. 

Vérmes remények 
Berlinben a zsákmányolt egyik orosz ágyú szekrényében száz réz 

érmet találtak, amelynek egyik oldalán a cár képe, a másik oldalán 
pedig „Bevonulás B rlinbe 1914" áll (Táviroda) 

A szerb hadsereg fővezérei. 
Budapestről jelentik, hogy a Szerémségbe betört szerb sereget Sán-

dor trónörökös és Putnik vajda vezetik. (Táviroda) 

Sebesíitek Szentesen. 
Tegnap este 7 órakor ötven-

egy sebesült katonát hozott Szen-
tesre a vásárhelyi vonat Szegedről. 
A sebesültek közül negyvennégy-
nek könnyebb természetű sebesü-
lése van, míg hétnek súlyosabb. A 
könnyebb sebesültek közül hárman 
szentesiek, de van közöttük nem 
magvar anyanyelvű is. 

~A sebesültek érkezésének hire 
gyorsan elterjedt a városban s ha-
marosan nagy számú közönség gyűlt 
egybe az állomáson, anol megjelent 
dr. Cicatricis Lajos főispán is. 

A sebesülteket szállító vonat 
érkezését előbb fél hat, majd fél 
hét órára jelezték, azonban hét óra 
is elmúlt, mire a vonat berobogott. 

A könnyebb sebesültek csak-
nem kivétel nélkül minden segítség 
nélkül maguk hagyták el a kocsit, 
alig akadt közöttük egy néhány, 
akinek segítséget kellett nyújtani. 

A súlyosabb sebesülteket a dr. 
Kiss Gábor vármegyei főorvos ve-
zetése alalt megjelent orvosok gon-
dos felügyelete alatt emelték ki a 
vasúti kocsiból s részben autóval, 
részben betegszállító kocsin, vagy 
pedig hordágyon szállították be a 
vármegyei közkórházba. 

A könnyű sebesültek saját lá-
baikon mentek a rájuk várakozó 
hintókra, amelyeken a közönség 
lelkes éljenzései között a kórházba 
távoztak. 

A sebesültek érkezése kapcsán 
fölhívjuk mindazokat, akik a sebe-
sültek részére akár ágyneműt, akár 
ruhaneműeket ajánlottak föl, hogy 
szíveskedjenek azokat sürgősen el-
jutatni a kórházhoz, vagy a városi 
szegénymenházhoz, mert most már 
itt vannak azok, akik vérük hullá-
sával adóztak a hazának s akiknek 
a fölajánlott dolgokra szükségük 
van. 

HIREK 
Szentes , 1914. szeptember hó 

A hős temetése. 
Harangok zúgása hirdette, hogy hőst 

temet városunk közönsége: K a n á s z 
N a g y István holttestét szállították haza 
szülei, aki a haza védelmében szenve-
dett sérüléseibe halt bele, hogy itthon 
pihenje örök álmait az édes hazai föld-
ben, mely ápol és ellakar és amelynek 
védelmében hősi halált halt . . . 

A hős koporsójához ezrek vándo-
doroltak el, hogy a gyászsujtotta családot 
a részvét melegével vigasztalják s egy 
könyet ejtsenek arra a koporsóra, amely-
ben a jövendőjéért, nemzeti létéért harcoló 
magyar nemzet egv hős harcosa alussza 
örök álmait. A koporsérá a város is el-
küldte koszorúját ezzel a fölirattal. »A 
haza védelmében elesel', hősnek — S£eu-
tes város közönsége.* 

A temetésen ezrek és ezrek jelen-
tek meg, Ott volt a városi tanács is 
B u g y i Antal polgármesterhelyettes ve-
zetésével. A koporsó mellett diszbe öltött 
városi hajdúk állottak őrt, jelezvén a 
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ráros hódolatát az elesett hős emléke 

rÓD A gyászháznál az ének elhangzása 
után F u t ó Zoltán esperes-lelkész mon-
dott magas szárnyalású imát és költői 
lendületű beszédet. Könyek szivárogtak 
ezrek szemeiből, pedig a lelkész beszéde 
fölemelő volt és mégis könyezett min-
denki : ezrek és ezrek hullajtják vérüket, 
minden elejtett köny egy-egy imádság 
volt: Isten óvd, védd, áld meg a hazát! 

— AZ U] footbal Club. A helybeli Iparos 
Ifjúság kebelében „Szentesi Iparosok 
Testvériség csapata" cim alatt uj footbal 
c|ub alakult. A szépjövőjű társaság első 
mérkűzését ma délután 4 órakor tartja 
peg az Erzsébet kerti pályán. Jegyek 
előre is válthatók Rablóczky Pál üzle-
tében. 

— A főiskolai I f júsághoz. Krobatin had-
agyminiszter felhívást intézetta Monarkia 
főiskoláinak ifjúságához, hogy vegvék ki 
részöket a inai súlyos idők hazafias kö-
telezettségeiből és jelentkezzenek minél 
számosabban önkéntes katonai szolgá-
latra. felhívást a budapesti kir. egye-
tem rektora Lenhoschek egyetemi tanár 
a következő lelkes szavakkal hozta az 
egyetemi ifjaknak tudomására: Kedves 
fiaim! Nagy idők, nagy célok nagy ál-
dozatokat követelnek. Lépjetek dicső 
őseink nyomába, akik számtalanszor 
tanújelét adták annak, hogy készek éle-
tőket és véröket feláldozni a királyért és 
a hazáért ! A jelentkezések a budapesti 
kir.egyetem rektori hivatalában történnek 

— A Tudományos Mosgószinf iázban ma dél-
'után 6 órakor mérsékelt és este fél 9 
órakor rendes helyárak mellett lesz be-
mutatva cigányzene kísérettel, »A z 
u t ó l s ó t á n c cimű 4 felvonásos 
drám, főszerepben R i t a S a c c-
h e t t ó a világhírű dán kir. udvari 
táncosnő. — Ezenkívül Nápoltól Serren-
táig a tengerpart remek látképe és egy 
pár vígjáték. Ugy látszik, hogy ez az 
előadás még fényesebb lesz a mult va-
sárnapinál. 

— Néplroda. A hadba vonult katonák 

itthon maradt családjai érdekeinek védel-

mére alakult meg városunkban ujabban a 

népiroda intézménye, melynak hivatása az 

lesz, hogy ingyen jogsegélyt nyújtson azok-

nak, akiknek családfenntartóik harcba vo-

nultak. Felhívja tehát az intézőség mind-

azokat, akik bármiféle ügyes-bajos dolgaik-

ban utasításra, tanácsadásra szorulnak, 

hogy a Népirodához forduljanak, ahol na-

ponként reggel 8 órától 4 óráig egy ügy-

véd és egy közigazgatási tisztviselő fog 

útbaigazítást és jogi tanácsot adni az arra 

szorulóknak, A népiroda helyisége a város-

házában I. emelet 42. szám alatt van és 

működését augusztus hó 30-án kezdte meg. 

— Szövetségi hüséf je lvények darabonként 

1 koronáért a legtöbb kereskedésben 

kaphatók. A jelvények tiszta jövedelme 

a sebesült katonák ellátásai a lesz for-

dítva s így azoknak vásárlása hazafias 

kütelesség. A kereskedők minden haszon 

nélkül árusítják ezeket a jelvényeket. 

Akik még ilyen jelvényt árusítani akar-

nak, azok a pénz előzetes beküldése 

mellett Budapesten Papnövelde utca 6 

szám alatt a Szövetségi Hűség Irodától 

rendelhetnek. 

Kérelem a közönséghez! 
Bizonyá ra n incsen egyetlen po lgára 

, e m Szentes v á ros ának , ak i át ne é rezné 
h o8y a h a t á r a i n k o n fo lyó h á b o r ú nem-

zetünkre a nemze t létkérdését fogja el-

dönteni. Ép ezért nem lehet egyetlen 

olyan polgára sem a városnak, aki 

•zivvel-lélekkel, mindennemű erejével 

nem támogatná ezen igazságos szent 

küzdelmeket, melyekkel a magyar nem-

zet nagyságát őrökre megszilárdítani, 

édes hazánk határait megvédelmezni és 

e szent földön lakó minden rendű és 

rangú testvéreinket s igy magunkat is 

megvédeni törekszünk! 

Nagy és véres csatákat vívnak honfi-

társaink ! S bár bizonyos, hogy sok ezer 

ellenfél hull el vitéz katonáink dicső 

harcaiban, mégis bizonyos, hogy az 

igazságot felforgató s önmagában is for-

rongó ellenség sok kárt tesz a mieink-

ben is. 

Szentes város minden rendű és 

rangú közönségéhez szólunk, jószívű és 

nemeslelkü támogatásukra ázámitunk 

akkor, midőn az érettünk, a mi család-

jaink és javaink, a mi és hazánk, és 

csendes otthonunk szent védelmében 

vívott dicső harcok mezején megsebesült 

honfitársaink gyógykezeléséről, ápolá-

sáról, sebeik behegcsztéséről van szó! 

Édes hazánk iránti szent köteles-

ségünket teljesítjük ezzel. Lelkesedéssel 

hadba indult katonáink feláldozzák éle-

tüket és vérüket a hazáért, mi pedig 

viszonozzuk ezt a nagy áldozatot egye-

sült erővel, anyagi támogatásunkkal a 

hazáért és ő érettük. Milyen csekély 

áldozat cz Jőlünk amahoz képest és 

mégis nélkülözhetetlen akkor, midőn a 

sebeikből vérző vitéz katonáink életének 

megmentéséről, vaskezeik izmainak uj 

életrekeltéséről van szó! 

Megszentelt dicső jelvényünk alatt 

egyesüljön Szentes város minden rendű 

és rangú lakosa anyagi erejéhez képest 

segalább is azzal, hogy legyen tagja a 

sebesült katonák ápolására és ápolási 

költségeinek előteremtésére alakult Szen-

tesi Vörös-kereszt fiókegyesületének ! — 

Hiszen ez évenként csupán 2 (kettő) 

korona aldozat. Kinek volna szive e/t a 

hetenként alig 4 fillért sajnálni vérző 

sebeiktől lázban fekvő vitéz katonáink-

tól ? ! A tehetősebbek pedig legyenek 

alapító tagok egyszer és mindenkorra 

40 korona összeggel. 

Kérünk minden nemesszivű embert 

és jó hazafit, hogy a jobbmóduak pénz-

beli adományaikkal tegyék lehetővé a 

Szentescu felállítandó kísegitő kórház 

berendezését és egyéb kellékeinek be-

szerzését és fentartását. Avagy egyéb 

adományokkal (gabonanemű, rizs, tar-

honya, cukor, liszt, burgonya, kávé stb.) 

jöjjenek segítségünkre. Ajánljanak föl 

felszerelt ágyakat, férfi fehérneműket 

törülközőket, ágyhuzatokat. 

A tagok és ajánlások összeírására 

megbizottaink meg fognak jelenni a 

vörös-kereszt pecsétjével ellátott ivekkel 

minden háznál kérjük, fogadja ^ k e l 

mindenki szeretettel és e szent küzdel-

mekben érettünk harcoló s megsesebe-

sült hós katonáink iránti odaadó rész-

véttel. 

Felvilágosítással készséggel szolgál-

nak dr, Kiss Gábor várm. t. főorvos, az 

egylet ügyvezető orvosa és Tórday Lajos 

főgimn. tanár, megbízott titkár. 

A tagsági dijakat Derzsi Kovács 

Ferenc, főgimn. tanár, egylelí pénztárnok 

gyűjti s kezeli. 

Vl- ik kimutatás 
a behívott katonák családtagjainak 

segélyezésére eszközölt gyi j tásröl . 
Bene István gyüjőivén összesen: 

200 korona. Bene István 50 K 40 fill, 
Bene Itvánné 2 K, Bene József 3 K, 
Vajda Bálint 2 K, Lengyel Zzigmondné 
2 K, Szépe Antal 2 K. Berényi János és 
neje 16 K. Ipartestület 20 K. Csúcs János 
(vasúti) 2 K. Gerec Lajos 5 K. N. N. 1 
K. Singer Miksa 1 K, 04 fill, Hegedűs 
Amália 3 K, Kózsa Mihály 2 K, Gönczi 
Eszter 1 K. Bene István munkásai 8 Á. 
60 fill. Jóbarátok asztaltársaság 15 K. 
Kanász Nagy Lajos 2 K. Mátyás asztal-
társaság 5 K. I). Tóth László 1 K. Berényi 
Sándor 1 K Tóth Benjámmin 1 K. Varga 
József Földvári N. Imre Földvári N. István 
2 K. Szalai Mariska 1 K. Czeglédi Fülöp 
2 K. Gyirkics György 40 fill. Vigh István 
1 K Husz István 1 K. Csuray Mihály 2 K 
Bodnár Béni 1 K. 2 fill. Dancsik Gergely 
I K. 4 fill Csizmadia szakosztály 25 K. 
Soós Ferencz 5 K. Zsolgos Ferencz 5 h. 
Debreceni Lajos 1 K. Botos Sáudor 2 K. 
Füsti Ferencz 1 K. Hanka György 4 K. 
Nótári István 1 K. Annus Ferenczné 5 
K. Bese Rózsi 1 K. F. Lajos 1 K. Zalotai 
Olvasókör 20 K. llajdu János 5 K. Panyik 
T. János 1 K. Vidovics 3 K. Nagy Gábor 
10 fill, Halász Lajos 1 K. Fischer Albert 
1 K. 

Természetbeli adományok: Berényi 
íános és neje 10 litcr.bab, 10 liter borsó, 
Lővv Izidor (Kigvó utca 3 sz.) 2 gyermek-
nek ebédet, Panyik Tóth János (Lakos 
utca 13 sz.) 10 liter bab. 

Horváth Istvánné gyüjtőivén ösz-
szesen: 31 K. Szánló Mihály 3 K. Kovács 
Sándor 5 K. Bóza Károly 2 K. F. Nagy 
Anna 1 K Dezső Bálintné 1 K. Vincze 
László 4 K. Mester Ferencz 5K. Aradi 
Lajos 5 K. Horváth Istvánné 5 K. 

Dr. Kövér Imre gyüjtőivén összesen : 
68 K; A szegedi kereskedelmi és ipar-

kamara 100 K. Dr. Péter Albert 50 K. 
Dr. Joó Károlyné szept. havi adománya 
10 K. Mikecz Ferencz szept. 5 K, Kovács 
György 3 K. 

Kiadja: 

Vajda B. CJtóda Könyvnyomdija. 

Szentes város kalonaügyosztályától. 

930-k. ü. 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon 1894 évden 

szülatett hadköteles itjakat, akik a had-
kötelesek összeírásban leendő felvétel 
végett a kitűzött határidőig még nem 
jelenkeztek, hogy 8 nap alatt múlhatat-
lanul jelenkezzenek, mert lekitet nélkül 
arra, hogy névre szóló idézést kaplak-e, 
vagy nem, a jelentkezés elmulasztása 
esetén igen szigorúan büuleteltnek. 

Egyidejűleg figyelmeztetem a had-
kötelesek«!, hogy akiknek családfenn-
tartói,— öröklött mezei ingallanság tulaj-
donosa jógeimén póttartalékba helyezésre 
van igényük, vagy akár mint papok 
papjelöltek kívánjak a póttartalékba he-
lyezési kedvezményt igénybe venni, sza-
bályszerűen felszerelt kérvényüket leg-
később a l'ősorozás napjáig a városi 
katonaügyvezetőnél adjak be. Ugyszin-
figyclmeztetem az egyéves és kétéves 
önkéntesi szolgálatra jogosult ifjakat, 
hogv kérelmükéi ugyanezen időig ler-
jeszék elő. 

A határidőn túl benyújtott kérel-
mek figyelőmbe nem vétetnek. 

Szentesen, 1914 évi szept. hó 10. 

Bugyi Antal 
polgármcsterhelyettes 
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A főhadiszállásról. 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya.) Budapest, szept. 11. A főhadiszál-

lásról jelentik. Lembergnél a csata tovább folyik. A támadásunk lassan-
ként tért hódit. A délkeleti hadszintérról ideérkező hirek arra mutatnak, 
hogy mialatt a Drinán átkeltünk, a szerb hadsereg egyes részei betör-
tek, ahol a támadás elháritása megindult. Höfer vezérőrnagy, a vezerkar 
főnőkének helyettese. 

A szerh betörés. 
A Budapesti Tudósító illetekes helyről nyert felhatalmazás alapján 

a következőket közli: Az ország déli határán pár napja megkezdődött 
csatározások még nem értek véget. Egyes szerb csapatok több ponton 
átlépték a határt, ami természetszerűleg nyugtalanságot okozott az illető 
határszéli vidékek lakossága körében. A hadműveletek mmai stádiumá-
ban semmiféle részletes tudósítás nem adható, hangsúlyozandó azonban, 
hogy ez akciónak nagy jelentősége nincs és aggodalomra semmi ok. 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

A nemet előnyomulás Oroszországban. 
Berlin szept. 11. Nagy vezérkar éjjeli közlése: A német tónörökös 

hadseregével a Verduntól délnyugatra fekvő megerősített ellenséges had-
állást elfoglalta. A hadsereg egyes részei megtámadták a Verduntól délre 
eső záróerődöket, melyeket tegnap óta nehéz tüzérség ágyúz. — Hiden-
burg tábornok a keleti hadsereggel megverte az orosz hadseregnek még 
a Poroszország területén tartózkodó balszárnyát és ezzel utat nyitott 
csapatai részére. Az ellenséges fe! ta a harcot és teljesen visszavonu-
lásban van. A keleti hadsereg éss ukkeleti irányban nyomon üldözi az 
ellenséget. Stein fóhadiszállásmester. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

A ültnek veresége. 
Berlin. A Wolf ügynökség jelenti, hogy a nagy vezérkar közlése 

szerint a 22. finnországi hadtest kísérletet teft arra, hogy Lvck felöl 
beavatkozzék a kelet poroszországi harcokba, de Lyck mellett vereseget 
szenvedett. (Min. sajtóosztály.) 

Arras megszállása. 
Táviroda cenzúrázva. Bpest. szept. 12. d. u. 3 óra. Londonból táv-

iratozzák : Times tudósítása szerint németek megszállották a Calais de-
partmentben lévő Arras városát. 

Az áruló Dimitriew. 
A Reichspostnak jelentik Szófiából: Dimitriew Ratko volt bolgár 

szentpétervári nagykövetet, ki az orosz hadseregbe belépett és ezért a 
bolgár kormány árulónak nyilvánította Sebastopolban a tiszti kaszinó-
ban összeszólaikozás közben egy magasrangu orosz tiszt betolakodott-
nak bélyegezte. Dimitriew kardot rántott, azonban lefegyverezték s az 
orosz tisztikarból kizárták. Bulgáriában ez a hír nagy megelégedést kel-
tett. (Táviroda.) 

C s i n g t a i i o s t r o m e l ő t t . 
Rómából jelentik a Magyar Távirati Irodának, hogy a japánok Lun-

kovnál csapatokat szállítottak partra. Csingtau ostromára készülnek. 

Vérmes remények 
Berlinben a zsákmányolt egyik orosz ágyú szekrényében száz réz 

érmet találtak, amelynek egyik oldalán a cár képe, a másik oldalán 
pedig „Bevonulás Berlinbe 1914" áll (Táviroda) 

A szerh hadsereg fővezérei. 
Budapestről jelentik, hogy a Szerémségbe betört szerb sereget Sán-

dor trónörökös és Putnik vajda vezetik. (Táviroda) 

Sebesültek Szentesen. 
Tegnap este 7 órakor ötven-

egy sebesült katonát hozott Szen-
tesre a vásárhelyi vonat Szegedről. 
A sebesültek közül negyvennégy-
nek könnyebb természetű sebesü-
lése van, mig hétnek súlyosabb. A 
könnyebb sebesültek közül hárman 
szentesiek, de van közöttük nem 
magyar anyanyelvű is. 

A sebesültek érkezésének hire 
gyorsan elterjedt a városban s ha-
marosan nagy számú közönség gyűlt 
egybe az állomáson, atiol megjelent 
dr. Cicatricis Lajos főispán is. 

A sebesülteket szállító vonat 
érkezését előbb fél hat, majd fél 
hét órára jelezték, azonban hét óra 
is elmúlt, mire a vonat berobogott. 

A könnyebb sebesültek csak-
nem kivétel nélkül minden segítség 
nélkül maguk hagyták el a kocsit, 
alig akadt közöttük egy néhány, 
akinek segítséget kellett nyújtani. 

A súlyosabb sebesülteket a dr. 
Kiss Gábor vármegyei főorvos ve-
zetése alatt megjelent orvosok gon-
dos felügyelete alatt emelték ki a 
vasúti kocsiból s részben autóval, 
részben betegszállító kocsin, vagy 
pedig hordágyon szállították be a 
vármegyei közkórházba. 

A könnyű sebesültek saját lá-
baikon mentek a rájuk várakozó 
hintókra, amelyeken a közönség 
lelkes éljenzései között a kórházba 
távoztak. 

A sebesültek érkezése kapcsán 
fölhívjuk mindazokat, akik a sebe-
sültek részére akár ágyneműt, akár 
ruhaneműeket ajánlottak föl, hogy 
szíveskedjenek azokat sürgősen el-
jutatni a kórházhoz, vagy a városi 
szegénymenházhoz, mert most már 
itt vannak azok, akik vérük hullá-
sával adóztak a hazának s akiknek 
a fölajánlott dolgokra szükségük 
van. 

HÍREK 
Szentes, 1914. szeptember hó 12 

A hős temetése. 
Harangok zúgása hirdette, hogy hőst 

temet városunk közönsége: K a n á s z 
N a g y István holttestét szállították haza 
szülei, aki a haza védelmében szenve-
dett sérüléseibe halt bele, hogy itthon 
pihenje örök álmait az édes hazai föld-
ben, mely ápol és eltakar és amelynek 
védelmében hősi halált halt . . . 

A hős koporsójához ezrek vándo-
doroltak el, hogy a gyászsujtotta családot 
a részvét melegével vigasztalják s egy 
könyet ejtsenek arra a koporsóra, amely-
ben a jövendőjéért, nemzeti létéért harcoló 
magyar nemzet egy hős harcosa alussza 
örök álmait. A koporsera a város is el-
küldte koszorúját ezzel a fölirattal: »A 
haza védelmében eleseit hősnek — Szeu-
tes város közönsége.« 

A temetésen ezrek és ezrek jelen-
tek meg, Ott volt a városi tanács is 
B u g y i Antal polgármesterhelyettes ve-
zetésével. A koporsó mellett diszbe öltött 
városi hajdúk állottak őrt, jelezvén a 
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ráros hódolatát az elesett hős emléke 

raU A gyászháznál az ének elhangzása 

után F u t ó Zoltán esperes-lelkész mon-
dóit magas szárnyalású imát és költői 
lendületű beszédet. Könyek szivárogtak 

ezrek szemeiből, pedig a lelkész beszéde 
fölemelő volt és mégis könyezett min-
denki : ezrek és ezrek hullajtják vérüket, 
minden elejtett köny egy-egy imádság 
volt: Isten óvd, védd, áld meg a hazát! 

— Az Uj ÍOOtbal Club. A helybeli Iparos 
Ifjúság kebelében „Szentesi Iparosok 
Testvériség csapata" cim alatt uj footbal 

cjub alakult. A szépjövőjű társaság első 
mérkűzését ma délután 4 órakor tartja 
meg az Erzsébet kerti pályán. Jegyek 
előre is válthatók Rablóczky Pál üzle-
tében. 

— A főiskolai Ifjúsághoz. Krobatin had-
ügyminiszter felhívást intézetta Monarkia 
főiskoláinak ifjúságához, hogy vegvék ki 
részöket a mai súlyos idők hazafias kö-
telezettségeiből és jelentkezzenek minél 
számosabban önkéntes katonai szolgá-
latra. n felhívást a budapesti kir. egye-
tem rektora Lenhoschek egyetemi tanár 
a következő lelkes szavakkal hozta az 
egyetemi ifjaknak tudomására: Kedves 
fiaim! Nagy idők, nagy célok nagy ál-
dozatokat követelnek. Lépjelek dicső 
őseink nyomába, akik számtalanszor 
tanújelét adták annak, hogy készek éle-
töket és véröket feláldozni a királyért és 
a hazáért ! A jelentkezések a budapesti 
kir.egyetem rektori hivatalában történnek 

— A Tudományos Mosgószinházban ma dél-
után 6 órakor mérsékelt és este fél 9 
órakor rendes helyárak mellett lesz be-
mutatva cigányzene kísérettel, »A z 
u t ó l s ó t á n c cimű 4 felvonásos 
drám, főszerepben R i t a S a c c-
h e t t ó a világhírű dán kir. udvari 
táncosnő. — Ezenkívül Nápoltól Serren-
táig a tengerpart remek látképe és egy 
pár vígjáték. Ugy látszik, hogy ez az 
előadás még fényesebb lesz a mult va-
sárnapinál. 

— Népiroda. A hadba vonult katonák 

itthon maradt családjai érdekeinek védel-

mére alakult meg városunkban ujabban a 

népiroda intézménye, melynak hivatása az 

lesz, hogy ingyen jogsegélyt nyújtson azok-

nak, akiknek családfenntartóik harcba vo-

nultak. Felhívja tehát az intézőség mind-

azokat, akik bármiféle ügyes-bajos dolgaik-

ban utasításra, tanácsadásra szorulnak, 

hogy a Népirodához forduljanak, ahol na-

ponként reggel 8 órától 4 óráig egy ügy-

véd és egy közigazgatási tisztviselő fog 

útbaigazítást és jogi tanácsot adni az arra 

szorulóknak, A népiroda helyisége a város-

házában I. emelet 42. szám alatt van és 

működését augusztus hó 30-án kezdte meg. 

— Szövetségi hüséfjelvények darabonként 

1 koronáért a legtöbb kereskedésben 

kaphatók. A jelvények tiszta jövedelme 

a sebesült katonák ellátásúi a lesz for-

dítva s igy azoknak vásárlása hazafias 

kütelesség. A kereskedők minden haszon 

nélkül árusítják ezeket a jelvényeket. 

Akik még ilyen jelvényt árusítani akar-

nak, azok a pénz előzetes beküldése 

mellett Budapesten Papnövelde utca 6 

szám alatt a Szövetségi Hűség Irodától 

rendelhetnek. 

Kérelem a közönséghez! 
Bizonyára nincsen egyetlen polgára 

8em Szentes városának, aki át ne érezné 
hoKy a határainkon folyó háború nem-

etünkre a nemzet létkérdését fogja el-

dönteni. Ép ezért nem lehet egyetlen 

olyan polgára sem a városnak, aki 

izivvel-léiekkel, mindennemű erejével 

nem támogatná ezen igazságos szent 

küzdelmeket, melyekkel a magyar nem-

zet nagyságát örökre megszilárdítani, 

édes hazánk határait megvédelmezni és 

e szent földön lakó minden rendű és 

rangú testvéreinket s igy magunkat is 

megvédeni törekszünk! 

Nagy és véres csatákat vivnak honfi-

társaink ! S bár bizonyos, hogy sok ezer 

ellenfél hull el vitéz katonáink dicső 

harcaiban, mégis bizonyos, hogy az 

igazságot felforgató s önmagában is for-

rongó ellenség sok kárt tesz a mieink-

ben is. 

Szentes város minden rendű és 

rangú közönségéhez szólunk, jószívű és 

nemeslelkü támogatásukra izáiuitunk 

akkor, midőn az érettünk, a mi család-

jaink és javaink, a mi és hazánk, és 

csendes otthonunk szent védelmében 

vivőit dicső tiarcok mezején megsebesült 

honfitársaink gyógykezeléséről, ápolá-

sáról, sebeik behegcsztéséről van szó! 

Édes hazánk iránti szent köteles-

ségünket teljesítjük ezzel. Lelkesedéssel 

hadba indull katonáink feláldozzák éle-

tüket és vérüket a hazáért, mi pedig 

viszonozzuk ezt a nagy áldozatot egye-

süli erővel, anyagi támogatásunkkal a 

hazáért és ő érettük. Milyen csekély 

áldozat ez tőlünk amahoz képest és 

mégis nélkülözhetetlen akkor, midőn a 

sebeikből vérző vitéz katonáink éleiének 

megmentéséről, vaskezeik izmainak uj 

életrekeltéséről van szó! 

Megszentelt dicső jelvényünk alatt 

egyesüljön Szentes város minden rendű 

és rangú lakosa anyagi erejéhez képest 

segalább is azzal, hogy legyen tagja a 

sebesült katonák ápolására és ápolási 

költségeinek előteremtésére alakult Szen-

tesi Vörös-kereszt fiókegyesületének ! — 

Hiszen ez évenként csupán 2 (keltő) 

korona aldozat. Kinek volna szive ezt a 

hetenként alig 4 fillért sajnálni vérző 

sebeiktől lázban fekvő vitéz katonáink-

tól? ! A tehetősebbek pedig legyenek 

alapító tagok egyszer és mindenkorra 

40 korona összeggel. 

Kérünk minden nemesszivű embert 

és jó hazafit, hogy a jobbinóduak pénz-

beli adományaikkal tegyék lehetővé a 

Szenteseu felállítandó kisegítő kórház 

berendezését és egyéb kellékeinek be-

szerzését és fentartását. Avagy egyéb 

adományokkal (gabonanemű, rizs, tar-

honya, cukor, liszt, burgonya, kávé stb) 

jöjjenek segítségünkre. Ajánljanak föl 

felszerelt ágyakat, férfi fehérneműket 

törülközőket, ágyhuzatokat. 

A tagok és ajánlások összeírására 

megbizottaink meg fognak jelenni a 

vörös-kereszt pecsétjével ellátott ivekkel 

minden háznál kérjük, fogadja Jőket 

mindenki szeretettel és e szent küzdel-

mekben érettünk harcoló s megsesebe-

süit hős katonáink iránti odaadó rész-

véttel. 

Felvilágosítással készséggol szolgál-

nak dr. Kiss Gábor várm. t. főorvos, az 

egylet ügyvezető orvosa és Tórday Lajos 

főgimn. tanár, megbízott titkár. 

A tagsági dijakat Derzsi Kovács 

Ferenc, főgimn. tanár, egyleli pénztárnok 

gyűjti s kezeli. 

Vl-ik kimutatás 
a behívott katonák családtagjainak 

segélyezésére eszközölt gyűjtésről. 
Bene István gyüjőivén összesen: 

200 korona. Bene István 50 K 40 fill, 
Bene Itvánné 2 K, Bene József 3 K, 
Vajda Bálint 2 K, Lengyel Zziginondné 
2 K, Szépe Antal 2 K. Berénvi János és 
neje 16 K. Ipartestület 20 K. Csúcs János 
(vasúti) 2 K. Gerec Lajos 5 K. N. N. 1 
K. Singer Miksa 1 K, 04 fill, Hegedűs 
Amália 3 K, Bózsa Mihály 2 K, Gönczi 
Eszter 1 K. Bene István munkásai 8 *í. 
60 fill. Jóbarátok asztaltársaság 15 K. 
Kanász Nagy Lajos 2 K. Mátyás asztal-
társaság 5 K. I). Tóth László 1 K. Berényi 
Sándor 1 K Tóth Benjámmin 1 K. Varga 
József Földvári N. Imre Földvári N. István 
2 K. Szalai Mariska 1 K. Czeglédi Fülöp 
2 K. Gyirkics György 40 1111. Vigh István 
1 K Husz István 1 K. Csuray Mihály 2 K 
Bodnár Béni 1 K. 2 fill. Dancsik Gergely 
I K. 4 fill Csizmadia szakosztály 25 K. 
Soós Ferencz 5 K. Zsolgos Ferencz 5 h. 
Debreceni Lajos 1 K. Botos Sáudor 2 K. 
Füsti Ferencz 1 K. Ilanka György 4 K. 
Nótári István 1 K. Annus Ferenczné 5 
K. Bese Rózsi 1 K. F. Lajos 1 K. Zalotai 
Olvasókör 20 K. Ilajdu János 5 K. Panyik 
T. János 1 K. Vidovics 3 K. Nagy Gábor 
40 fill, Halász Lajos 1 K. Fischer Albert 
1 K. 

Természetbeli adományok: Berényi 
iános és neje 10 liter.bab, 10 liter borsó, 
LŐvv Izidor (Kigvó utca 3 sz.) 2 gyermek-
nek ebédet, Panyik Tóth János (Lakos 
utca 13 sz.) 10 liter bab. 

Horváth Istvánné gyüjtőivén öiz-
szesen: 31 K. Szántó Mihály 3 K. Kovács 
Sándor 5 K. Róza Károly 2 K. F. Nagy 
Anna 1 K Dezső Bálintné 1 K. Vincze 
László 4 K. Mester Ferencz 5K. Aradi 
Lajos 5 K. Horváth Istvánné 5 K. 

Dr. Kövér Imre gyüjtőivén összesen : 
68 K; A szegedi kereskedelmi és ipar-

kamara 100 K. Dr. Péter Albert 50 K. 
l)r. Joó Károlyné szept. havi adománya 
10 K. Mikecz Ferencz szept. 5 K, Kovács 
György 3 K. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város kalonaügyosztályától. 

930-k. ü. 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon 1894 évden 

szühtett hadköteles itjakat, akik a had-
kötelesek összeírásban leendő felvétel 
végett a kitűzött határidőig még nem 
jelenkeztek, hogy 8 nap alatt múlhatat-
lanul jelenkezzenek, mert lekitet nélkül 
arra, hogy névre szóló idézést kaptak-e, 
vagy nem, a jelentkezés elmulasztása 
esetén igen szigorúan biiuteteltnek. 

Egyidejűleg figyelmeztetem a had-
köteleseket, hogy akiknek családfenn-
tartói,— öröklött mezei ingallanság tulaj-
donosa jógcimén póltartalékba helyezésre 
van igényük, vagy akár mint papok 
papjelöltek kívánjak a póttartalékba he-
lyezési kedvezményt igénybe venni, sza-
bályszerűen felszerelt kérvényüket leg-
később a fősorozás napjáig a városi 
katonaügyvezetőnél adják be. Ugyszin-
figyelmeztetem az egyéves és kétéves 
önkéntesi szolgálatra jogosult ifjakat, 
hogy kérelmükéi ugyanezen időig ler-
jeszék elő. 

A határidőn túl benyújtott kérel-
mek figyelőmbe nem vétetnek. 

Szentesen, 1914 évi szept. hó 10. 

Bugyi Anlal 
polgármesterhelyettes 



4. oldal SZENTESI AP 
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a Szentes-Vidéki 
TahflPÉfcpénztár 

1914. évi szeptember hó 
27-én, vasárnap délelőtt 
10 órakor saját házában 

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t 
tart, melyre a t. részvénye-
seket tisztelettel meghívom. 

Szentes, 1914 szept. 11. 

FEKETE MÁRTON 
udvari tanácsos, elnük. 

TÁRGYSOROZAT: 

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két 
részvényes megválasztása. 

2. Az alapszabályoknak a részvé-
nyekről szóló IV-ik, részvényesek jogvi-
szonyait tárgyazó V-ik, a szervezet és 
igazgatást tárgyazó Vl-ik, a hivatalno-
kokról szóló Vll-ik, a jövedelem felosz-
lásáról szóló IX ik, s az üzletágakat tár-
gyazó X-ik fejezetei módosítása iránti, az 
1914 évi febr. 7-én tartott rendes köz-
gyűlés által megszabott irányelvek szerint 
kidolgozott igazgatósági javaslat tárgya-
lása s ez alapon az intézet uj alapsza-
bályainak egységes megalkotása. 

3. Az elnök-igazgatói tizetéspótlék 
megállapítása az 1915,1916. és 1917 évekre 

4. Az alapszabályok 37. §-ának 9. 
pótja értelmében netáni benyújtott in-
dítványok tárgyalása. 

JBüYZET: A tárgysorozat 2 pontjában meg-
nevexett alapszabályok módosítás iránti javaslat, 
az erre vonatkozó igazgatósági jelentés s a jelen-
legi alapszabályok a részvényesek és ügyfelek 
részére as intézet hivatalos helyiségében a köz-
gyűlés napjáig közszemlére vannak kitéve s ott 
az érdeklődők általmegtekinthetők. 

Az alapszabályok 84. §-a értelmében a sza-
vazni kivánó részvényes a szavazáshoz szüksé-
ges igazolványt a közgyűlést megelőző 8 nap alatt 
az intézet hivatalos helyiségében átveheti, h» 
-nagát a közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nap 
pal saját nevére írott részvénynyel igazolta. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a l e g j u t á n y o s a b b á r o n 

Gazdasszonyok figyelmébe ! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
linóin tejes és vajas fehér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek ! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
*pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. / ^ tek in t-
hető es kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

P Ő Ü Z L E T É B E N . 
E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y E R G Y Á R 

RÉSZV-TÁRS. 

Nyomatott Vajda TT 

Kiadó föld 
Özv. Németh Lajos tanitóné dónáti 

21 hold földje rajtalévő épületekkel 
együtt kiadó, vagy feles munkálatra 
adandó. — Értekezni lehet Pólya-utca 
2. szám alatt, (a kenyérgyár melett) — 
Ugyanott egy lakás van kiadó.. 

4 0 - 4 5 év körüli tisz-
tességes jó, magabíró asz-
szony tanyára kerestetik. 
Cim a kiadóhivatalb ól megtudható 

Értesíteni a nagy-
érdemű hölgy kö-
zönséget, hogy a 
mai naptól kezdve 
a raktáron levő 

hajfonataimot 
mélyen leszállított 

áron árúsitom. 

I s g y v á l A i z l é k 

Kiváló tisztelettel: 

Grubmüller József 
fodrász. 

Csendőr laktanya mellett. 

Kistőkén, UlIár-düllŐben 31 hold föld jó 

karban levő épületekkel rendkívüli ked-

vező fizetési feltételek mellett sürgősen 

eladó. A tulajdonos esetleg felesnek meg-

marad. A földre alkut lehet kötni ifj 

F a z e k a s Antallal, Szentesen, (Nagy 

Fereuc űr házába, Piactér.) 

tőzeg-gané 
megvételre k e r e s t e t i k . ^ 

Feles föld kerestetik. 
30—40 hold föld kerestetik fele* 

munkálatra. Cim a kiadó hivatalban. 

R i a d ó l a k á s . 
Varga Beniáminné I. ker. Tóth Jó-

zsef-utca 53 sz. házánál 3 szobás nagyobb 
lakás mellék helyiségekkel, villanyveze-
ték és ártézikuttal október 24-től" kiadó 
(esetleg kertel is^ — értekezhetni I. Far-
kas Mihály-utca 2. sz. Varga Béniámin-
néval. 

Kiadó bútorozott 
- Egv csinosan butoro-S Z O u f l zot*1 szoba' teIJes e,,á~ 
iMU U M M§ tással vagy anélkül 
azonnal kiadó. Báró Harucker-utca 
5, szám alatt, ugyanott kosztosok 
is elfogadtatnak mérsékeltdij mellet) 

.Szentes város polgármesterétől 

K407- 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Fe'hivom mindazon ménló tulajdo-

nosokat, kik ménjeiket az 1915-ik évben 
köztenyésztésre óhajtja* engedélyeztetni, 
ezt f. szeptember hó 13-ig a gazdasogi 
tanácsnoknál jelentsék be. 

Szentes, 1914 szeptember hó 5. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Szentes város rendőrkaptányságától. 

4353—kap. 1914 sz-

Hirdetmény. 
A temesvári cs. kir. katonai parancs-

nokság 976 számú megkereaéte alapján a 

következőkről értesítem a város köxön-

^ ^ A csatatérről hazaérkezettektől nyert 

értessülések nyilvánosságra való hozá-

sánál a csatatér és a küzdő neve meg-

nevezhető. 

A mi csapattesteink, még ha szom-

szédosak is, továbbá az állandó állomás 

testeknek, valamint a magasabb parancs-

nokoknak neveit nem szabad megem-

líteni. 

A hadrendet elkeli halgatni. 

Felhívom a kórház igazgatóságát, 

hogy a kórházi látogatókat mindezekről 

a legszigorubban figyelmeztetni kelt és 

az illntékteten látogatókat ki kell uta-

sítani. 

Szentes, 1914 évi szeptember hó 8 án. 

Zilahy 

r. kapitány 

l l e l s é c c s c r c i i 
77 nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-

ből 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-

ker kttünő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 

épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 

holdanként 560 koronáért, kedvező ttze-

tési feltételek mellett azonnal eladó. 

Alkut lehet kötni ifj. Fazekas Antal iro-

dájában Nagy Ferenc-utca l az. Piactér 

Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 




